
 الرابع الباب
 اإلختتام

 الخالصة.  أ 
الخالصة هي الخطوة األخيرة من آتابة البحث العلمي 

 :ن فيها التلخيص من األبواب السابقة آما یلي بحيث آا
تراتيجية  .1 ق اس ة"إّن تطبي رافية آتابي ة "  اش ي الفرق ف

ّدا د ج ة  جّي ائج  . التجربّي ن نت ر م ر یظه ذا األم و ه
تبيانات     ن اإلس ّالب م ا الط ي حصل عليه تبيانات الت اإلس

 :آما اللوحات التالية آما یلي 
و )  أ(جابة من الطّالب یختارون اإل% 49,59أّن 

من %  24,13حتى   ) ب(یختارون اإلجابة 
هم موافقون . 16,28) ج(ویختارون االجابة .الطّالب

بإستخدام هذه االسترانتجية ویرغبون عنها ویشعرون 
الیعدو أن , والباقي.   بسهٍل في فهم درس اللغة العربية

من الطّالب الذین الیوافقون عن فيض % 3,4یكون 
 ".  اشرافية آتابية  "جيةإستخدام استراتي

إّن استراتيجية اشرافية آتابية یملك المزایا و النقصان في  .2
 :المدرسة الثانویة بهاءالدین

یستطيع ان  یستخدم فى الفصل آبير و :من المزایا
 .الطالب سيرآز االهتمام على المصطلحات و المفاهيم

, اذا هذه استراتيجية یستخدم فى آل موضوع :من العيوب
 .لمعلم سيصعب على نجاح الطالب فى الوقت المحددا

إّن باستعمال استراتيجية اشرافية آتابية له تعریف بأّن  .3
استراتيجية اشرافية آتابية تستطيع أن تدّل فعاليتها في 

و اذا نظر إلى نتيجة التحليل . ترقية تدریس الكتابة
) t0(و قيمة النقد 6,8بقيمة   t/t0) (تحصل tباختبار 



و هذه تدّل   2,05:  % 5على درجة  (tt)الجدوال أو في 
)t0 ( أآبر من(tt) و هي: 

مقبولة و الفرضية  (Ha)فالفرضية البدلية  2,05>6,8
استراتيجية  مردودة فلذلك آانت فعالية (Ho)الصفریة 

 سيبانجانج" بهاءالدین" الثانویةاشرافية آتابية بالمدرسة 
 .وارجوسيد

 
 اإلقتراحات  ب 

 :بالنظر إلى البحث السابق  رأت الباحثة على أّن 
اني        .1 ل الث ي الفص ة ف رافية آتابي ترانتجية اش ق اس تطبي

ةبا ة المدرس دین" الثانوی يبانجانج "بهاءال يدوارجو س  س
في تدریس الكتابة جّيد جّدا و یشعرون الطالب سهال و    

 .نشأت هّمتهم في الدراسة
ترا .2 ا والنقصان   ان اس ك المزای ة یمل رافية آتابي تيجية اش

  آما فى بجث ا لقادم
 اشرافية "تطبيقااستراتيجية في القّوة بشّدة فّعالية وجود .3

 الثاني الفصل لطّالب الكتابة تدریس في"   آتابية
 سيدوارجو سيبانجانج بهاءالدین الثانویة بالمدرسة

 : یلي آما الذاآرون جميع على فينبغي 
  المدرسة رئيسل.  1

 عملية تجدید في المعلمين حماسة یرقي أن عليه فينبغي .1
 التعليمية استراتيجية في أخّصها والتعّلم التعليم

 مهارة لترقية)  مثًال"  آتابية اشرافية " استراتيجية(
 بهاءالدین الثانویة بالمدرسة الثانى الفصل فى الكتابة

 سيدوارجو سيبانجانج
 

 العربية اللغة لمدّرس.  2



"   آتابية اشرافية "ألّن فعالية تطبيق استراتيجية  
غة العربية أن ینبغي على مدّرس الل, بشّدة القّوة

في الشهر مّرًة (مّرًة آثيرًة  یستخدم هذه االستراتيجية
, حتى تساعد فهم الطّالب إلى الدرس) آان أم مّرتين

وتنشأ رغبة الطّالب وحماستهم في درس اللغة 
 . العربية

 للطلبة -3
فينبغي على الطّالب أن یرفعوا جهدهم ونشاطهم في 
تعّلم اللغة العربية ویجعلون مادة اللغة العربية مادة 

وعليهم أن یطيعوا أساتذتهم وبالخصوص , محبوبة
أساتيذ اللغة العربية حتى یستطيع الطّالب أن یصلوا  

 .الى آفاءة اللغة العربية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




